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Alhambra

2007. szeptember 30

•  Vasárnapi iskola (10:00-10:45)

• Ének-tanulás (EHH_556)
Ne rettegj,
akármi sújt téged!

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_7)

Uram, oly szép a templomod
•   Kórus: Ó, mily szép Istennek hajléka!
•  Imaközösség

Imádkozzunk bûnt belátó,
megvallani és elhagyni  
kész lelkületért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_342)
A tied vagyok

•  Igeolvasás - 2 Királyok 2,1-15 
•   Kórus: Tégy engem áldássá!
•  Igehirdetés

”ÍGY MENTEK
KETTEN EGYÜTT”

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_554)
Én jól tudom

•  Vigasztaljátok egymást!
Donka Jánosné (1922-2007)

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_555)
Mennyben hangzik a dicsének

•  Áldás

Szeretet-vendégség
Nõi - / Férfi kör (13:30)           

22221122--1188  SS..  FFrreemmoonntt  AAvvee..
AAllhhaammbbrraa,,  CCAA  9911880033

LLeellkkiippáásszzttoorr::
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((662266))  228899--77774466
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Amint azt az Úr-asztala körül elhelyezett virág-
csokrok és a fénykép is jelzi, Kõhegyi Margit
nõtestvérünk és a lányai, Timea és Mariann gyá-
szolnak. Özv. Nt. Donka Jánosné, szül. Király
Margit néni csütörtökön hajnalban meghalt. Az
istentisztelet második részében hálát adunk az
életéért, és imádkozunk a gyászolókért. A család
az istentisztelet után szeretetvendégségre hívja a
gyülekezetet a közösségi terembe.

Hálát mondunk Istennek azért, hogy Halász
Mihály testvér szépen erõsödik. Úgy látja, hogy a
Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében leírtak szerint,
a ”lelkek Atyja” szólt hozzá a sok szenvedésben,
amiben az utóbbi hetekben része volt. Továbbra is
imádkozzunk Halász testvér gyógyulásáért! A
Downey Regional Medical Center-ben gondozzák
(11500 Brookshire Ave, Downey; 2014-es szoba).

Eseményekben gazdag útról érkeztem haza pén-
teken este. Köszönöm, hogy imádkoztak értem a
testvérek. Éreztem a segítséget, amire nagy szük-
ségem volt a szolgálatok ellátásához, és a sok utat
Isten oltalmában tettük meg. Üdvözletet hozok
Budapestrõl, Kiskõrösrõl, Pécs-Somogyból és
Debrecenbõl - családtagok, lelki testvérek,
gyülekezetek kérik Istenünk áldását az alhambrai
testvériségre. Holnapra várom a ”riporteremet”,
aki még néhány extra napot szüleinknél maradt
(Novák J.). 

Szeptemberi ünnepeltek

Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5), Halász L & J (5),
Bánk Nándor (9), Kürti Suzanne (9),

Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20),
Dr. Szenohradszki János (23), Szin György (25),

Mácsai S &I (27), Jánvári G & M (29)   

Következõ alkalmaink...
s z e r d á n   -  B i b l i a ó r a  ( 1 9 : 0 0 )
v a s á r n a p  ( o k t .  7 )  

- Vasárnapi iskola (10:00)
-  Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
-  Szeretet-vendégség
-  Énekóra (13:30)



•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász Mihály, Héthalmi Terike,
Kish Ernõ, Mátyás Lidia, Sallay Júlia, Túrmezei 
Éva

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Balla család vendégei, ifj. Banás Lajos és Ági,
a Bánk házaspár, Novák István, Emi, Györgyi és  
Sámuel; Sallay Károly, Szárnyasi Cecilia, Szûcs 
Ági

IMÁDKOZZUNK...

Rengeteg
idõt és
energiát
fordítunk a
vétkeinkre -
túl sokat az elkövetésükre, és
még többet az ”eltakarásukra”.
Ha számbavennénk mindazt,
amit a Biblia errõl a prob-

lémáról mond, két egyértelmû tanulságot kellene levonnunk:
nem csak abban vagyunk egyformák mi emberek, hogy mind-
nyájan vétkezünk (1), de abban is, hogy rosszul viszonyulunk
ehhez a tényhez (2). A bûn takargatásának - a tagadástól kezdve
azok hivalkodó szellõztetéséig - rengeteg módja van. Tulajdon-
képpen minden ”takargatásnak” minõsül, ami nem ”megvallás”,
”elhagyás”, és ”irgalom nyerés”.

Nézzük most ezt a hármat, de elõbb essék szó a legfon-
tosabbról, ami elõfeltétele a gyõzelemnek a bûn felett! Bûnétõl
csak Jézus Krisztusban bízva szabadulhat meg az ember.
Ugyanis, a bûnt neki lehet és kell megvallani, akirõl még az
ellenségei is azt mondták, hogy ”bûnösök barátja”. Aki nem
Jézusnál kezdi a bûn-vallást, az egészen biztos, hogy rosszul
végzi. Õ a bûnösök Megváltója; a bûnére bocsánatot csak az
nyer, akinek Jézus nyújtja azt. A bûn megvallása bíráskodás
magunk fölött; Krisztus elé vitt igazságtétel, amivel magunknak
tartozunk.

Aki valóban bánja a bûnét, az el is akarja azt hagyni. A
megtérés Istenhez fordulás, de van egy negatív vonzata is: elfor-
dulás a felismert, beismert, ismerõs helyzetektõl, melyekben
vesztesek voltunk. A bûnét bánó ember komolyan veszi a
kísértéseket. Ez nem azt jelenti, hogy aki újjászületett az már
nem követhet el bûnt, hanem azt, hogy sokkal óvatosabban él.

A legfontosabb e háromból mégis az utolsó, az irgalom-nyerés,
amikor tudomásul vesszük, elhisszük azt, amit Isten kimondott
Jézus Krisztus váltsághalálában és feltámasztásában a bûnrõl.
Igen, magunkra hagyva a legtöbb, amit tehetünk a bûnnel a
takargatás. Szégyenében magának is hazudik az ember. A hívõ
azonban vall: vallja, hogy Isten szeretete nagyobb a szégyennél.
Hiszi, hogy Jézus Krisztus legyõzte a bûnt. Gyõzelmet remél, és
ezért vállalja a harcot bûnös hajlamaival és a kísértõ
helyzetekkel szemben. A belülrõl marcangoló bûnvádnál na-
gyobb hitelt ad az isteni szentenciának: Megbocsájtattak a te
bûneid, eredj el, és többé ne vétkezzél!

Imádkozzunk bûnt belátó, megvallani  és elhagyni kész
lelkületért!

Aki takargatja vétkeit,
annak nem lesz jó

vége, aki pedig
megvallja és elhagyja,

az irgalmat nyer.

(Péld 28,13)

NE RETTEGJ, AKÁRMI SÚJT TÉGED!


